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Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και όλα τα είδη των συσκευών με 

δυνατότητες GPS επιτρέπουν με εξαιρετική ακρίβεια σήμανση της τοποθεσία 

για οτιδήποτε επιθυμεί ο χρήστης. Οι καταναλωτές με έξυπνα τηλέφωνα, 

αξιοποιούν εφαρμογές που βασίζονται στο Web Mapping όπως οι Google 

Maps ή οι Apple Maps. 

Η θέση (τοποθεσία) γίνεται ένα κρίσιμο πλαίσιο τόσο των καταναλωτών (π.χ. 

γεωαναφερόμενες (geo-tagged) φωτογραφίες) και εταιρικές εφαρμογές (π.χ. 

παρακολούθηση του οχημάτων μιας εταιρείας και των περιουσιακών 

στοιχείων). Η οπτικοποίηση αυτών των πληροφορίων σε ένα χάρτη είναι 

απαραίτητη, και από συμβολική κατανόηση της Χαρτογράφηση Web είναι 

κρίσιμη. 

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους πόρους για τους χρήστες που 

επιθυμούν να ασχοληθούν με Web Mapping είναι τα ακόλουθα. 

1. Τεχνολογία Προγραμματισμός: Αυτός είναι περισσότερο από κάτι από το 

προαπαιτούμενος. Η Javascript είναι σχεδόν μια η γλώσσα προγραμματισμού 

απαραίτητη για να μπει στο Web Mapping. Θα μπορούσε ο χρήστης 

ενδεχομένως να αποφύγει την Javascript χρησιμοποιώντας τα SDK για 

έξυπνα τηλέφωνα, αλλά θα είναι σίγουρα σε καλύτερη θέση με Javascript 

(όπως επίσης και με HTML / CSS). 

2. Prime: Γνωριμία και μελέτη μέσα από αυτή την εξαιρετική σειρά 

διαφανειών που φιλοξενείται από Maptime. IO. Αυτό είναι το καλύτερο 

μέρος για να ξεκινήσει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με Web Mapping. 

Φυσικό είναι στην αρχή να είναι κάπως δύσκολο. 

3. Το χρυσό πρότυπο για τη χαρτογράφηση web, μακράν, είναι οι Google 

Maps. Η Google παρέχει τόσο δωρεάν όσο και επί πληρωμή υπηρεσίες για 

τους προγραμματιστές API. Η Google παρέχει στον χρήστη των APIs για τον 

υπολογισμό των αποστάσεων, για να πάρει τις κατευθύνσεις, και τα πλακίδια 

εικόνων που είναι μια τεράστια πηγή πληροφοριών. Εδώ είναι μια σύνδεση 

για να ξεκινήσει όποιος επιθυμεί με το Web Mapping και Χάρτες Google 

APIs. 

4. Οι Open Street Maps (OSM) είναι μία κίνηση για την χαρτογράφηση του 

κόσμου. Η κύρια πρόκληση για τη χρήση του OSM είναι ότι υπάρχουν θέσεις 

για τις οποίες τα δεδομένα εξακολουθούν να λείπουν, ώστε όταν ο χρήστης 

προσπαθεί να ζουμάρει σε αυτές τις θέσεις οι πληροφορίες που έρχονται 

στερούνται λεπτομέρειας. Ωστόσο, είναι λογισμικό Open Source και δωρεάν. 

Και όσο ο χρήστης προσπαθεί να εμβαθύνει βαθύτερα χρησιμοποιώντας τους 

OSM θα μπορέσει να γίνει ένας εμπειρογνώμονας στο Web Mapping. 

5. Μία άλλη εναλλακτική λύση είναι το Leaflet. Αν κάποιος χρήστης έχει δει 

τις διαφάνειες από την επιλογή # 2 παραπάνω, και γνωρίζει HTML / CSS / 

JS τότε μπορεί να ασχοληθεί με το φυλλάδιο εκμάθησης Leaflet.  
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